A.E.F.S. ARRELS

Barcelona, 10

C/. Cardenal Tedeschini, 76-80
08027-BARCELONA Mòbil
647 17 74 27
aefs.arrels@gmail.com
www.aefsarrels.cat

Barcelona,15 de desembre de 2021
Benvolguda família:
Com és tradicional, us passem informació del viatge que les famílies de la nostra Associació
realitzarem per a descansar abans del trofeu, festival i abans de començar amb el CASAL
D’ESTIU I COLÒNIES. És el moment d’oblidar-se del dia a dia i pensar només en divertir-nos
en família i descansar, veient com els nostres fills i filles s’ho passen molt bé amb els seus
amics i companys d’equip, grup de patinatge o rítmica, activitats extraescolars, ... i poder fer
un munt d’activitats en el cor mateix de la Costa Brava, per gaudir de la natura i fer esport
en família.

ESTADA AL CÀMPING VILLAGE MAS SANT JOSEP (Sta. Cristina d’Aro)
Lloc:
Entrada:
Sortida:

Càmping Village Mas Sant Josep a Sta. Cristina d’Aro.
Divendres 3 de juny a partir de les 16 hores.
Dilluns 6 de juny abans de les 16 hores.

*Els que el 3 de juny tinguin 17 anys o més s’han d’afegir 2 € de tasses turístiques.

Transport: Cada família amb transport propi. No s’accepten animals de companyia.
PLACES LIMITADES: Feu la vostra reserva el més aviat possible, abonant el 40% de
l’import i la fitxa adjunta amb les dades que es demanen, o us quedareu sense
bungalow. LÍMIT 18 DE GENER O FINS EXHAURÍR RESERVA!!!
Tipus Allotjament:
PALM DAINA Cottage*** 34 m2 (4 persones) amb 2 habitacions, 1 amb llit de
160x200 i l’altra amb dos llits individuals, 2 banys, saló-menjador, cuina equipada i
terrassa.
PREU 3 dies.............. 178,00 € Inclou llençol.

Adjunto link para que puedan consultar más información sobre el alojamiento:
https://www.yellohvillage.es/camping/mas_sant_josep/nuestros_alojamientos/58918
#content
PALM EMPORDÀ Cottage**** 40 m2 (6 persones) amb 3 habitacions, 1 amb llit de
160x200 i bany i 2 habitacions amb dos llits individuals cadascuna, saló-menjador,
cuina equipada, segon bany y terrassa. PREU 3 dies .......... 221,00 € Inclou
llençols i tovalloles.

Adjunto link para que puedan consultar más información sobre el alojamiento:
https://www.yellohvillage.es/camping/mas_sant_josep/nuestros_alojamientos/1607
3#content
Activitats gratuïtes que es poden realitzar: grans piscines, camp de futbol, futbol sala,
vòlei platja, ping pong, bàsquet...

Activitats de pagament: pistes de tennis, minigolf, pistes de pàdel, “camas elásticas”, zona
de jocs, parc infantil, supermercat, lloguer de bicicletes, club d’animació, fitness & Spa...
Recordeu que podeu venir totes les famílies de futbol sala, patinatge, rítmica, volei i
activitats extraescolars.
La resta del pagament s’ha de fer abans del 2 de maig de 2022.
Fins el 15 d’abril de 2022 tenim cancel·lació gratuïta.
Recordeu que fins el 18 de gener tenim bloquejats 30 bungalows en total entre els dos tipus.
Moltes gràcies i salutacions cordials,
Toni Castro
President
AE FS Arrels
C/ Cardenal Tedeschini, 76-80
08027 Barcelona
647177427
www.aefsarrels.cat

ESTADA AL CÀMPING VILLAGE MAS SANT JOSEP (Sta. Cristina d’Aro)

DEL 3 al 6 DE JUNY DE 2022
MÒBIL DEL RESPONSABLE BUNGALOW:
ADREÇA COMPLETA:
E-MAIL:

PREU

MATRICULA COTXE:

BUNGALOW TRIAT

NOM I COGNOMS
1.-

PALM
DAINA
Cottage*** 34 m2 (4
2.persones)
amb
2
habitacions, 1 amb llit de
160x200 i l’altra amb dos 3.llits individuals, 2 banys,
4.saló-menjador,
cui
naequipada i terrassa.

PALM EMPORDÀ
Cottage**** 40 m2 (6
persones) amb 3
habitacions, 1 amb llit de
160x200 i bany i 2
habitacions amb dos llits
individuals cadascuna,
saló-menjador, cuina
equipada, segon bany y
terrassa.

Nº DNI
1.2.3.4.-

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

4.-

4.-

5.-

5.-

6.-

6.-

DATA
NEIXEMENT

BUNGALOW

A COMPTE

RESTE

TOTAL

178 €
Tassa
2€x

221 €
Tassa
2€x

Reserves online adjuntant full d’inscripció i còpia del pagament de la bestreta al nostre compte ES89 2100 3201 3022 0046 9180
o presencial al despatx de la nostra Associació, totes les tardes de 17 a 20 hores (entrant pati Escola Arrels)

DATA

